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MÜMEYYİZ KÜÇÜGÜN BİR MESLEK VE SANATI..A UGRAŞMASI

Hüseyin Şamil YILDIRIM.
MÜMEYYİZ KÜÇÜKLER

1. GENEL OLARAK

Her insa n hak ehliyetine sahiptir (MK.m.8). Fiil e hliyeti ne sahip
olan herkes, kendi fiili ile haklar kazanabilir veya yükümlülükler a ltına
girebilir (MK.m.9). Hacir a ltın a a lınmı ş olmak veya mümeyyiz olup d a
rü şt için kanunun ara dığı şartlan taşımamak fiil e hliyeti ni sınırlar.
.

.

Ehliyet aç ısınd a n kişileri sınıflandırdığımızda, mümeyyiz kısıtlılar
ve mümeyyiz küçükler sınırlı e hli yetsizle r grubu nd a yer a lırl a r
(MK.m:16/ l). Bu gruba giren kişilerde as ıl olan fiil eh li yets izli ğ idir.
Mümeyyiz ma hcurla r vesayet altınd a bulundukl arı ha lde (MK.m.355),
mümeyyiz küçükler kural olarak velayet a ltınd a (MK.m.262), istisnae n
de vesayet a ltınd a (MK.m.354) buluna.bilirle r.
Mümeyyiz küçüklerin kural o larak fiil e hliyetle rinde n yoksun
olduklarını b e lirtmi şt ik . Fakat kanun bunların ya ptıkl arı eylem ve
davranışların sonuçlarını
kestirebilecek durumda o lma l a rını göz
önünde tutarak, tam e hliyetsizle rle tam e hliyetliler aras ınd a bir statü

belirlemiştir (MK.m.16, 270,283, 284, 396).
Sınırlı ehliyetsizle r sezgin olduklarında n dolayı haksız fiillerinde n
de sorumludurlar. Sınırlı e hliyetsizle r yine sezgiı1 olduklarından dolayı
kanun tarafından bazı işl e ml e ri yapmaya ehildirle r. Fakat bu sınırlı
eylem yeteneği kanunun tanıdığı çerçeveded ir ve istisna idir. Çü nkü
mümeyyiz küçükler eylem yeteneğinin şart ı olan 1 rüştten , mümeyyi..z
mahcurlar ise kısıtlı olmama şartından yoksundurla r .

I

Arş . Gör. M.Ü. İ.İ.B . F. İşletme Bölümü.
Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 20.12.1979 gün ve 5859-5811 sayılı ilamı:
"TTK ' nun (Borçlanma Ehliyeti) kenar başlığını taşıyan 582. madde hükmüne

göre, akit ile borçlanmaya ehli olan kimse bono ile borçlanmaya dahi ehlidir.
Aynı kanunun !.maddesi gereğince bu kanunun ayrılmaz bir cüzü olduğu
açıklanan MK.13 . maddesi gereğince yaşının küçüklüğü yahut akil hastalığı ·
yahut akıl zayıflığı veya sarhoşluk ve bunlara benzer sebeplerden biri ile makul
surette hareket etmek iktidarından mahrum bulunanlar, başka bir deyimle tam

Şimdi

mümeyyiz küÇüklerin hukuki

durumlarını

inceleyelim:

il.KENDİ BAŞLARINA YAPABİLECEKLERİ HUKUKİ

MUAMELELER

Mümeyyiz küçüklerin kendi başlarına yapabilecekleri işlemlerle
ilgili temel hüküm · MK.m.16'nıiı ikinci cümlesinde yer almaktadır:
"İvazsız iktisapta ve münhasıran şahsa bağlı
merbut haklan
kullanmakta bu rızaya muhtaç değildir: " Görüldüğü gibi mume_y yiz
küçükle_r karşılıksız kazandırma amacına yöne lik işleml eri ve kişiye sıkı
sıkıya bağlı hakların kullanılmasını kanuni mümessillerinin iznine veya
icazetine ihtiyaç duymadan kendi başl arına yapabileceklerdir.
A) Karşılıksız

kazandırmaya Yönelik İşlemler

Karşılıksız kazandırmaya

yönelik işl em, bir kişinin karşılık olarak
.yapmadan veya vermeden karşı taraftan bir malvarlığı değeri
kazanmasıdır. Burada ö nemli olan . kaza nılan malvarlığı değeri ne karşı,
di ğer tarafa hiçbir değer kaza ndırma yükümlülüğü olmamasıd ır.
hiçbir

şey

Mümeyyiz küçükle r karşılıksız kazandırma işlemleri ni kanuni
te msilcile rinin iznine gerek o lmadan kendi başl arına yapabilirle r
(MK.~.16/2.cürrtl e).
'
Kazanılan değere karşı diğer

tarafa . çok cüz'i de olsa bir

değer

kazandırma yükümlülüğü söz konusu ise, bu işlem artı k karşılıksız

eiiliyetsiz olanların kanuni mümessilleliİ tarafından hukuki muamele
geçersizdir.
Aynı Kanuniın 16.maddesi hükmüne göre, mümeyyiz küçükler kanuİıi
mümessillerinin izni veya icazetleri altında bizz.at kendi tasarrufları ile
borçlanmaya ehildirler .. ." İKİD 1981 sayfa 724
Yargıtay 7.CezaDairesi E :l990/2812 K:l991/2902 T :l5.3 .1991 " .. MK.915.maddelerine göre medeni hakları kullanmaya selahiyetfar olan kimse hem
ikisaba hem de borçlanmaya TTK' nun 582.maddesine göre akit ile borçlanmaya
ehil olan kişi poliçe, çek ve bono ile borçlanmaya ehlidir. Bu itibarla 18 yaşını
bitirmeyen bir kimsenin hukuken geçerli bir çek keşide etmesi mümkün değildir.
"Kararlar Dergisi Yıl': Sayı:4 sayfa :25 Temmuz-199'1
.
Yargltay 4.Ceza Dairesi E.:1990/2049 K:l990/2500 T :l 9.4.1 990
" ... MK'nun 16.maddesinde, 18 yaşından. küçük olanların ancak lehlerine olan
işlemleri yapabilecekleri, kendilerini borç altına sokan işlemleri yaptıkları
takdirde, o işlemin büklüm ifade etmeyeceği belirtilmiş bulunmasına göre, reşit
olmaya sanığın, yediemin olarak görevlendirilmesinin hukuken geçersiz
s~yılacağı... " YKD c:XVI s:8, 8.8.1990 sayfa 1243.
yapılmadıkça

'
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kaza ndırma sayılmaz . Örneğin ;

bir milyon liralık bir ma lın on bin liraya

sa tılması karş ılıksız kaza ndırma d eğildir.
Ka rş ılıksız ka za ndınna sadece ma l va rlı ğının a ktifinde bir a rtı ş
sağl a nmas ı ile sınırlı d eğildir. Ma l va rlığının pasifinde azalma meyd a na
getire n bir i ş l e m hiçbir ka rş ılık gözetilmede n ya pılmı şsa, bu işlem d e
k a rş ılıksız k aza ndırma işl e midir.

Ka rş ılıksız olarak kaza ndırıl a n şey için sonradan _ yapıl a n bakım
ve tamirat gide rle ri "ka rş ılı k " olarak kabul edile mez. Çünkü bu tür
gide rler ka rş ılıksız ka za ndırma i ş l e mini yapan ki ş inin ma l va rlı ğı
d eğe rind e hiçbir a rtı şa sebe p olmadı ğı gibi, bu gide rlerde n e lde e dile n
menfaat de tamame n ka rş ılıksız ka za n_?ırma i ş l e n1;ind e n faydala na n
ki ş iye aittir.

B)

Karşılıksız Kazandırma İşlemlerinin Başlıca Çeşitleri

a) Bağışlama .: BK.m .234 "Bağışl ama, hayatta olan kimsele r
arasınd a bir tasarruftur ki onunla bir kimse, mukabilinde bir ivaz
taahhüt edilme ksizin ma lının tarnanuru veya bir. kısnunı diğer bir
·kimseye te mlik ede r.
_H~ nü z

reddetmek,

iktisa p

edilme mi ş

b ağı ş l a ma d eğildir .

olan bir hakta n feraga t yahut bir mi rası
Ahlaki bir vazife nin i fas ı da, bağı ş l ama

··

sayılma z . "

Mümeyyiz küçükler b <iğ ışlama sözl eş mesfni kanuni te msilcil e ıinin
iznine gere k o lmadan ya pabilirle r. Fakat bu sözl eş med e bağı şlaya n
olamazlar.
kabul i ş l e mi, elden bağışl a na nı teslim alma ya da
vaadini kabul etme ş e klind e olabilir.

Bağı ş lamayı
bağı ş l a ma

Mümeyyiz kü çü ğün kabul ed ebil eceği bağışl a ma nın şaıta veya
mükellefi yete bağlı olma ması gerekir. Aksi halde bağışl a ma işl ~ minin
"ka rş ılıksız o lma " şartı ihlal e dilmiş olur.
şa rtına bağlı bir bağı ş laqıa da ka nuni
olmadı ğını söyleyebiliriz. Çünkü mümeyyiz

Rü cu
gere k
ka rş ı bir

k aza ndırma

yükü

al t ın a

te msilcinin iznine
küçük bağışl aya na

girmeme ktedir.
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Mümeyyiz kü çüğun ipotekle yükümlü bir taşınmazı bağışlama
olarak kabul edip edemeyeceği sf oktrinde tartışmalıdır2 . Bir taşı.nmazı
bağışlama olarak kabul ederken yapılan kazanma giderleri (vergı, harç
vs.) ka~şılık olarak kabul edilmemek tedir.
İpote kli taşınmazı kabul eden mümeyyiz küçük keqdinden bir
borç altına girme mektedir. İpoteğin. karşılığı zaten t~şı~~~z
üzerindedir. Sonuç olarak, mümeyyiz kü çüğün kanuni temsılcısının
iznine gerek olmadan kendi baş ına ipotekli taşınmaz ı bağı şlama olarak
kabul edebilir diyebiliriz.

BK.m .236/ II'de mümeyyiz küÇüğün bağışlamayı kabulüne bir
getirilme ktedir. Şöyl e ki mümeyyiz küçü ğü n bağışl amayı kabulü
onun zararına olacaksa ya da ahlaki açıdan sakınca teşkil ediyorsa,.
kanuni temsilcisi bu bağışl amayı kabulde·n men edebilir, hatta
bağışl a na nı geri vermeyi e mredebilir .

sınır

b) Borçtan Ktırtarma (İbra) : ib,ra, malvarlığı pasifinde
azalmaya neden olan bir işl e mdir . Mümeyyiz küçük ke ndini borçtan
kurtaran bir i şl emi tek başına yapabilir. Ancak böyle bir işlemi
yapabilme si için karşılık olarak hiçbir yükümiülü k altına girmemesi
~re~ r .

•

c) Alacağı Temellük Etme (D~vralma) : Mümeyyiz küçük
üçüncü şahsın bir alacağını, karşılık olarak hiçbir yükümlülü k altına
girmeden te k başına d evralabilir (BK.m.169/ 3).

~) Kefalet Alacaklısı Olabilme : Mümeyyiz küçük bir alacağını
garantı altına alabilme k maksadı ile üçundi bfr kişiyle tek başına
kefale t s.ozl eşmesi yaparak kefalet alacakhgı Dlabilir. ·

Garanti sözleşmesinde d e diğer tarafa karşı he rha ngi bir
yükün:1ül ük altına girme olayı söz konusu olmadığı it;ili., aynı hükmün
geçerlı olması ge rekir3 .

2
·

3
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~arahasan, Mustafa Reşit, "Türk Eşya Hukuku", c.l, sayfa.758, Ocak 1991 ,
Istanbul:
Aydın Zevkliler, "Kişiler Hukuku", (Gerçek Kişil,€i'), sayfa: 129, 1981 , Ankara.
Hatemi/Sero:zan/Arpacı,"Eşya Hukuku", sayfa:732, 1991 , İstanbul .
Oğuzman/Seliçi , "Eşya Hukuku", 6 .b:ıs.ı , sayfa:842 vd., 1992, İstanbul.
Aynı görüş :. Aydın Zevkliler, "Kişiler Hukuku" , sayfa: 130, Olgaç Matbaası ,
1981 , Ankara

d)İşgal ve İhraz Yolu ile Mülkiyet Kazanma : Mümeyyiz
küçük sa hipsiz bir taşınmazın m ül kiyetini işgal e tme yolu ile
(MK.m. 635) y e sa hipsiz bir taşınınn mülkiyetini d e ihra z yolu ile
(MK.m.691) kazanabilir. Yine bunlann . mülkiyetini kaza nma k iç in
ya pacağı kaza nım masraflan "karşılık " sayı lma z .

e)Fevkalade Zamanaştm.1 ile Mülkiyet Kazanma : Tapu
sicilinde kayıtlı olmayan veya tapu sicilinde n malikinin ki m o lduğu
a nl aş ıl a maya n bir taşınmazın mülkiyetini çe ki ş mesiz ve a ras ı z . yin:ni yıl
süre ile ve malik sı fatı .ile elinde bulundura n ki mse o taş ınmazın ke ndi
mülkü o mak · üzere tescili talebinde bulunabilir (MK.m .639) .
Z ama n aş ınundan istifade etme k h a kkına sahip ola n zilyed , bu h a kta n
istifade yetkisine sahip olan önceki zilyedin zilyedlik süresini ke ndi
süresine ekleyebilir (MK.m. 909).
Kanunumuzda yer ala n bu ik.i hükmü birlikte gozonüne
bir mümeyyiz küçük, ke ndisinde n önceki zilyedin zilyedlik
süresini ke ndi zilyedlik süresine e kleyere k, MK.m .639'da ara na n di ğe r
şaıtl a r
da
mevcutsa
söz
konusu
taş ınmazın
mülkiyetini
ka1'.anabilme lidir.
a ldı ğımızd a

OYalıuz Açıklayanı

Borç Altına Sokan İrade Açıklamalarını

Kabul Etme : Mümeyyiz küçük hiçbir b o rç a ltına girme d e n ke ndisine
ka rş ı bo rç
yine le hine

ik rarını
ya pıl a n

kabul ed ebilir, le hine miras
vasiyeti kabul ed ebilir.

sözl eşmesi

yap abilir,

IH.MÜMEYYİZ KÜÇÜGÜN BİR MESLEK VE SANATLA
UGRAŞMASI

A) İŞ HUKUKU AÇISINDAN
Ça lı şa n hı.rın insanca yaşa mas ı ve çalı ş ına h ayat ının kararlılı k
içinde geli ş mes i için sosyal, iktisad i ve ma li te dbirle rin alınması ve
daha ö ne mlisi çocuklarla, gençle rin ve k adınl arın ça lı ş ma şa rtl a n
ba kımınd a n "ö ze l o lara k ko runması" d evletin te me l görevle rinde ndir.

Belirli bir mesle k ve sa ı1atı , usta ve u zma nl a rın ya nınd a ve
gözetim \re de netimi a ltın da e ld e ed e bilme k a mac ı ile,
i şyc> rin d e b uluna n "kü çü kle r" kura l o lara k i ş Ka nunu 'nun k apsamı
dı ş ın da bıl·akılmışl ardır. "Küçük Ç ırakl a r" hakkında Bo rçlar Ka nunu
baz ı . hükümle ri ö ngö rmü ş tür . Bo rçlar Ka nunu'na göre , hizme t akti'ne
ili şk in hü kü mle r ç ıraklı k akdine d e u yg ul a nır (BK.m.313/ III). Ç ı ra klık
akd i. bir iş l et m e sahibi tarafınd a n bir kimseye b e lirli bir sa natı öğre tme k
ve mesle ki ge li ş me l e rin e ya rd ım e tme k vaadine k a rş ılık bu kimse de n
o nl a rın öğ re tim,
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işletme sahibine bir ücret verme veya işinde çalışma gibi borçlar altına
girmesinden doğan bir akittir4 . Uygulamada birçok küçük çocuk çırak
adı altında işçi gibi çalıştınlmaktadır5 .

Mümeyyiz küçüklerin çıraklık anlaşması yapma şartlarını
BK.m.315 göstermıştır. Bu .maddeye göre ç ıraklık anlagnası kanuni
te msilci tarafından onaylanmadıkça muteber değildir.
Aylrıca bu
anlaşmada yapılacak iş, süresi, gü nde ça lışılaca k saat, iaşe veya
yapılacak ve verilecek şeyler, tecrübe zamanı~a ·dair gereken bü~ün
şartlar da b e lirtilmelidir ( BK.m. ~ 18/2).
.
BK.m.330, ustaya ç ırağın mecburi derslere· devamına nezaret ve
. mesleğine a it okullara ve kurslara gitmesi ve çıraklık sınavlarına iştirak
e debilmesi için gerekli olan zamanlarda izin verme mecburiyetini
getirmi ştir .

De neme süresi akitle ka.rarlaş\irılmadığı zaman çalışmanın ilk iki
haftası de ne me süresi kabul edilir (BK.m.342).

20.06. 1977 tarihinde kabul edile n Çırak, Kalfa ve Ustalık Yasası 6
ile küçüklerin .-meslek eğitimi konusunda düzenlemeye gidilmiş, 1986
yılınd~ kabul edile n Çıraklık ve Meslek Eğitimi Ka nunu ile d e esaslı
hükümle r kabul edilmistir.
·
· Bu kanun 507 sayılı kanuna tabi işyerl e rind e çalısan ve 19 ·
gün almaya n küçüklere uygulanm aktadır (ÇMEK.m.13).

yaşından

ile,
4

5

6

Bu kanuna göre, ilkokulu bitirmiş olanlar ınesfeğe hazırlık amacı
dönemine kadar işyerl e rind e aday ç ırak olarak çalışabilirler

çıraklık

Berki, N., "Türk İş Hukukunda Genç İşçiler" . Genç İşçilerin Sorunları Semineri,
sayfa:Sl-56; 2.Baskı. Türk-İş Yayınları. 1980, Arikara
Yargıtay 10.H.D 29. 1l.l974 gün ve 570:3/6922 sayılı kararında: " .. Diğer
yandan. uygulamada çıraklığın yozlaştırdığı , salt işgücünden yararlanılan
kimselerin çırak adı altında işyerine alındığı ve yasal yükümlerden kaçırıldığı
görülmektedir. ~~ b~ımdan , sözleşmede diğer tarafa verilen ada göre değil ,
gerçek çalışma ılışkısıne bakarak bir kimsenin işçi veya çırak olduğu
_saptanmalıdır ... " YD. cilt:2. Ocak 1976. sayı: L sayfa:99. ·
·
Yargıtay 9.H.D. E : l9~8/6476 K:l988/9124 T.:5.10.1988 " 1475 sayılı iş
Kanununun 5.maddesınde Iş Kanunun 18 yaşını bitirmemiş çıraklar hakkında
uygu lanamayacağı yazılı ise de. bir işçi 18 yaşından önce de çıraklık süresini
bitirmiş ve normal işçi niteliğni kazanmış olması mümkündür." Kararlar
Dergisi,
1989. sayı:2, Yıl : l. Mart/Nisan.
2089 saylı kanun

(m.9). Çırak olabilme.k ıçın 13 yaşını doldurulup 19 yaşından gün
almamış olmak gerekir (rri.10/ 1). Ağır, tehlikeli ve özellik arzeden
mesleklere alınacak çırakların öğrenim ve yaş durumu Bakanlıkçq
belirlenir (m.10/ 2). Çırağın teorik ve pratik öğrenim programına devam
edebilmesi ıçın işyeri sahibi ile mümeyyiz küçüğün kanuni
temsilcisinin cıraklık sözleşmesi yapmaları gerekir (m.13/ 2). Aday cırak
ve çırak öğrenci statüsündedirler, bu nedenle öğrencilik haklarından
yararlanirlar. Ayrıca işyerinde ca lı şan işçi sayısına da dahil edilmezler
(m.11).
İşyeri s.a hibi, çırağa işe başladığı günden itibaren ,iş Kanununca
edilen asgari ücretin en az o/o 30'unu vennekle yükümlüdür.
Ucrette, her 6 ayda bir çırağan ücretinin en az o/o 5'inden az olmamak
koşulu ile kademeli olarak artış olmalıdır. İşyeri sahipleri çıraklara bir

t.~sbit

sene öğrenimden sonra yılda bir ay ücretli izin vem1ek zorundadır7 .

Çıraklık haftada en az 8 saat olmak üzere 10 saate kadar genel
ve mesleki eğitim goıiirler. Çırakların bu eğitime katılabilmeleri için
kendilerine ücretsiz izin veıilmesi gerekir (ÇMEK.m.12/ 1). Çıraklık
süresi kural olarak 3-4 yıldır. Bu süre mesleğin öselliğine göre
Bakanlıkca tesbit edilir (ÇMEK.m.14/ 2).
İş

Kanunu'nun mümeyyiz küçükler · hakkındaki hüh.'Umlerine ·

gelince;
"15 yaşından aşağı çocukların çalıştırılmaları ·yasaktır.
Ancak, çocukların sağlık · ve gelişmeleriyle, okul veya mesleki
eğitim · ve mesleğe yöneltme programlarına devamlarına yahu~
öğrenimden faydalanma kaabiliyetlerine zarar vermeyecek niteliktekı
hafif işlerde 13 yaşını doldurmuş çocukların çalıştırılmaları
mümkündür.
Okula gidenlerin iş saatleri, _okul saatlerine engel olmayacak
düzenlenir . ve ders saatleri 7,5 saatlik süresinin içinde.

şekilde

sayılır. "(m.6Tı .

Anayasamızın

bu konudaki hükmü ise şöyledir: madde 50
"Kimse, yaşına, cinsiyetine
gücüne uymayan işlerde ·çalıştırılamaz.

ve

Gökçe, B ., Cumhuriyet Döneminde Çocuk ve Gençlere Ait Yasal Düzenlemeler
ve Yayınlar, sayfa :27 . Ankara.
.
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Küçükler ve kadınlar ile .b e deni ve ruhi
ba 1<ırrundan özel olara k korunurlar."

yetersizliği

olanlar

ça lışma şartlan

onaylanan Avrupa Sosyal Şartı 1 nın ilgili hükümleri
de şöyledir: "Çocuklar ve gençler uğrayacakları be densel ve ma nevi
tehlikelere karşı özel korunma hakk ına sahiptir. 11 (Bölüm 1 bent 7)
1989

yılında

" 3- Henüz zorunlu öğrenim çağında olanl a rın, eğitimlerinden
tam anlarruyla yararlanmalarını engelleyecek işlerde çalışmamalarını
sağlamayı,

çalıştıranların izniyle normal ça lışma saatlerinde
. geçirdikleri sürenin, günlük _çalışma süresinde n
·
sağlamayı,

6- Gençlerin 1
mesleki ·

eği timd e

sayılmasını

8- 18 yaşın altındaki kişilerin, ulusal yasalar veya düzenlemelerle
be lirlenen işler dışında gece işinde çalıştırılmamasını sağlamayı,
9- Ulusal yasalar veya düzenlemelerle be lirlene n i ş l e rd e çalı şa n
18 yaşın a ltınd aki kişilere düzenli sağlık kontrolünü sağlamayı, .. . a kit
taraflar, çocukl a rın ve gençlerin kbrunma ha kkının etkin biçimde
8
kull a nılmasını sağlamak üzere taahü t ederler." (m. 7) .
Çocukların ça lı ş ma yaş sınırı 15 olmasına rağ me n , eğe r iş
çocuğu n okul , oı.es l ek i egitim ve mesleğe yönelme programlarına veya
öğre nimde n yararlanma yete nekle rine zarar vermeyecek şek ild e hafif

olması durumlarında 13'e indirilebilmekted ir. 16 yaşından ·küçük
i şçil e rin hangi işte olursa olsun günde 8 saatten fazla ça lışma l a rı
yasakta nmıştır. Bunlardan ilkokula gidenlerin iş süre le rinin okul

saatlerine e ngel olmayacak biçimde düzenlenmesi ve ders saatlerinin
.
d.e iş süresi'nd e n sayılıması gere kmekted ir9 .
18 yaş ını doklurnıamış e rkek ve h e ı- yaştaki kadınl a rın made n
ocakl arı ile kablo döşe mesi, kanalizasyo n ve tünel inşaat ı gibi yer
a l tında ve ya su a ltınd a ç a lı şt ırılma l arı yasaktır . Sanayiye a it i ş l erd e 18
yaş ını
8

9
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do ldurnıa mı ş

~ rkek

çocuklarla he r yaştaki kadınl arın gece

7. maddenin sadece 3.6.8 ve 9. fıkraları onay lanmıştır . Avnıpa Sosyal Şartı
16.6 .1989 günlü ve 3581 saylı "Avrupa Sosyal Şartın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun" (RG 4.7.1989 No:20215) la onaylanmış ve 7.8. ı 989
günlü ve ı 989/14434 say lı Bakanlar Kurulu Kararıyla (RG 14. ı 0.1989
.
No:203 12) konmuştur
Centel. T. . Çocuklar ile Gençlerin iş Güvenliği , Doktora Tezi, Fakülteler
Matbaası. İstanbul. l 982. sayfa:94 vd.

ça lı ştınlmala rı

ve te hlike li
oldu ğu

da

yasa klanmış tır.

Ça lışma

Baka nlıkl a rın ca

yaşını doldunnamı ş

ço cukla r, ağ ır
Ha ngi iş l e rin ağır e te hlike li
ve Sosyal Güvenlik ve Sağ lık ve Sosyal Ya rdım
h azırl a na n · bir tüzükte
goste rilm.iş tir .
16 yaş ını

işl e rde

16

çalı ş tırıl amazl a r.

doldurmu ş

fa kat 18

ve te hlike li

i ş l e r şunl a rdır :

yaş ını doldurma mı ş ço cukl a rın ça lı şa bil ece kl e ri ağ ır

Toprağın
tu ğl ası ,

pişirilmesi sure tiyle imal o luna n kre mit, - tu ğl a, ateş
boru , pota, künk ve be nze ri inşaa t ve mimari ma lze me i ş l e ri .

Çana k, çömle k, çini , faya ns, porsele n ve sera mik ima line a it
.

-

Cam,
ş i şe,
optik
ve · b e nze ri"
imalatha ne le rinde üre time ili ş kin i ş l e r .
De mir te l ve çubu kta n malze me

işler.

fabrika

malze me

ima l atı i ş l e ri . (ç i v~ ,

ve

zincir, vida

vb ).
Kurutma
imali

iş l e ri

ile

ya pı ştırma

kontrapla k, ko ntrJ:abla ve suni ta hta

i ş l e ri.

Bitkise l ve hayva nsal yağl a rın üre timi ve ' bunla rda n
madde le rin imaline ili ş kin i ş l er .
Pb.stik madde le rin

şe kill e ndirilmesi

ve plastik

eşya

ima l

ya pıl a n

i ş l e ri .

Çırç ır fabrika larınd a ki i ş l e r.

Pa ı-illlk ,

keten , yün , . ipe k, paçavra ve b e n ze ıi te nti zl e ıne ve
ha rma n i ş l e ri ile bunların dö küntüle rini ayırma· ve didikle me işle ıi, bu
madde le rin · d öküntüle rinin ha llqç, ta ra k ve kola la ma tezga hl arında n
bölme ile ayrılmı ş ve fe nni iklim ve aspirasyo n tes isatı o la n iplikha ne
ve do kuma hazırl ama işl e ri .
·
Kağ ı t

ha muru ve o dun ha muru üre timi

Se lülo z üre timi

i şl e ri

i ş l e ri

Za hire d e p o larınd a ki i şl e r ile un ve çeltik f~1brikal a rınd a ki i ş } e r
Ba lıkh a n e i ş l e ri

Şe k e r fab rika l a rınd a hazırl ama

ve üre tim a it i ş l e r
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Çuvallama,

fı ç ılama,

istifleme ve benzeri

Matbaa mürekkebi imali

işler

işleri

Tutkal, jelatin ve 'kola imali

işleri

Deri sanayiinde mamul derilere yüz ve fantazi fason yapma ve
derileri perdahlama işleri
13-18 yaşları arasındaki çocukların herhangi bir işe alınmadan
önce bir hekim kontrolünden geçmesi gerekmektedir. . 18 yaşını
dolduruncaya kadar e n az 6 · ayda bir aynı şekilde doktor
muayenesinden geçirilerek, o işe d eva mlarında bir sakınca olup
olmadığının kontrol ettirilmesi gerekmektedir10 .
Kapıcılık hizmetlerinin mümeyyiz küçükler tarafından yerine
getirilip getirilemeyeceği konusunda şöyle bir ayırım yapmak gerekir,
eğe r hizmet _i çerisine kalorifer: yakma ve yanar halde tutma da dahilse,
" ocakç~lık ve .ateşç ilik " ağır ve tehlikeli iş sayıldığından, mümeyyiz
küçük bu i şte ça lı şamaz . Fakat kalorife r yakma ve yanar halde tutma işi .
hizmetine dahil değilse, mümeyyiz küçük kapıcılık '
kapıcılık
hizmetinde çalı şabilir 11 . Umumi Hıfzısıhha Yasası'nda çocuklar ve
kadınların güvenli ğine ait önenıli hükümler bulunmaktadır. Bu kanun
çocuk iş çi l e ri iki gruba ayırmaktadır . Birinci gruptakiler 12 , yaşından
kü çük olanlardır ve bunlar fabrika ve imalathaneler ·gibi her türlü
sana yi müesseseleri ile maden işlerinde amele ve çırak olarak
çalıştırılamaz l ar. İkinci gruptakile r ise 12-16 yaşları arasındakilerdir ve
bunlar günde sekiz saatten fazla çalıştırılmama lıdırlar . 12-16 yaşları
ları · da
saat 20.00'den sonra . ça lıştırılma
ç ocukların
arasındak i
,
12
·
yasakl anmıştı r .

kanuna göre, mahalli belediyelerce ba r, kabare, dans
gazino ve hamamlarda 18 yaşından "küçük çoc ukl a rın
yasal lana.bilmektedir. Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu 'nun
12. maddesinin ikinci fıkrası ise bu yaş sınırını 20 olarak kabul etmiştir .
Bu

sal onl a rı ,
çalı şmas ı

10

. il

12
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c entel T.age sayfa 95 vd. , Gökçe B.age sayfa 39 Genç İşçilerin Soıunları ve

Çözüm Yolları Ulusal Sempozyumu Balçova-İzmir sayfa: 88-92 Türk -İş
Yayınları: 169
Yargıtay Dergisi Cilt: l l Ocak-Nisan l 985 sayı : 1,2 Müjdat Şakar "Bireysel İş
Hukuku Açısından Kapıcıların Durumu"
Berki N. age. Sa)fa 51-56
Ilıcak S. age sayfa. 88-92

Aynca 18 yaşından küçükle rin bar,· müzikli kahvehane ve m eyhane le re
yanlarında veli ve vasileri ol~a bile girme le rini yasaklamıştır(m.12/3) 13 .
Mümeyyiz küçük işçilerin ücretlerine gelince; 16 yaşını d~Idurup
Ücret
doldurmadıklarına göre bir ayınma gid ilmiştir (Asgari
Yönetmeliği m .S) . Bu hüküm saklı ka lma k üzere, asga ri ü c retin
saptanmasında yaş ve cinsiyet farkı gözetilmez (AÜY. m .2).
Mümeyyiz küçük işçilerin Se ndikalar Ka nunu'nun 5.maddesin e
üye olmaları mümkün değildir. Çünkü bu büküm se ndika
kurucu
göre
kuruculuğu için fiil ehliyeti aramaktadır. Fakat mümeyyiz küçük
işçi}erin sendika üyesi olabilmele rine hiçbir e ngel yoktur(SK.m.21,22).
"Müme yyiz küçük i şç ilerin Sosyal Sigortala r Kanunu açısından

diğer işçilerden hiçbir farkı yoktur. Fakat Sosya l Sigo'rtalar Kanunu
çıraklar için farklı bir statü belirlemiştir.

Anılan kanunun 3/ 11 , maddesi B bendinde "özel kanununda
tarifi ve nite likle ri beliıtilen çıraklar hakkında, çıraklık d evresi sayı lan
süre içinde analık, malullük, yaşlılık ve ö lüm sigortaları Jle bu kanunun
35. maddesi hükümleri uygula nmaz" hükmü yer almıştır. Buna göre
çırakların iŞ kazaları, meslek hastalık.lan ve hastalık sigorta la nndan
·
yararlanacakları kesindir.

10. H.D. 29.11.1974 gün ve 5703/ 6922 sayılı kararında ( ..
Her ha lde yürürlükteki yasalara göre çı rak sayılanlarla hastalı k, iş
kazası ve meslek hastalığı sigortala rının uygulanması ka nun koyucunun
amacına, sosyal ve yasal gerçekle re uygu n düşecekt ir) d emek suretiyle
görüşünü . beliıtmiştir14 .
Yargıtay

Mümeyyiz küçüklerin karşılıksız kazandırma işlemlerini ka nuni
te msilcile rinin izni veya icaze tine gerek kalmadan yapabildikle rini
belirtmiştik. Mümeyyiz küçüğün 'hizme t akti yapması kendini ·borç

13

14

Prof. Dr. Ali Naim İnan "Çocuğun Konınması ve Polis" AÜ. H.F. Dergisi
XXXII 1980 sayfa. 243 vd.
Yargıtay ' ın anılan görüşü öğretide de benimsenmiştir (Seymen-Ekonomi;, sosyaJ
Sigortalar Tatbikatı, l 966 sayfa 65
Tunçonıağ, Sosyal Güvenlik Kavranu ve SosyaJ Sigortalar 1987 sayfa 147.

İstanbul
İnce, Çıraklık 1974 sayfa 27 İstanbul
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altına sokacağından, aynen. çıraklık sözleşmesinde olduğu gibi, kanuni

temsilcisinin iznine ihtiyaç vardır 15 .

.

B) TİcARET HUKUKU AÇISINDAN·

a) Mümeyyiz Küçüğün Tacir Olabilmesi
.Ti~ar~t
kanunumuzda mümeyyiz küçüğün tacir olmasına engel olan hıçbır
.hüküm yoktur. Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi ad ın~ işleten ·
kimseye tacir denir (TIK.m.14/ 1). Bir ticari> işletmeye · sahıp ol~~
mümeyiz küçük tacir sıfatını alır (TIK.m.15). ,Fakat işl etme sahıb~
mümeyyiz küçüğün velayet veya vesayet altında bulunduğu ve ve~ı
veya vasisinin kim olduğunun ticaret siciline tescili gerekmektedır
(TSN:m. 16/ 2). .
.
b) Müm.eyyiz · Küçüğün Ticari Mümessil Olabilmesi ·
Mümeyyiz küçükler temsilci sıfatı ile başkalarını temsil edebilirle.r.
Bunun için kanuni temsilcilerinin iznine gerek yoktur. Ticari mümessıl;
bir ticari işl etme veya diğer müessesenin sahibi tarafından onun için
işletmeyi yönetmek ve 11 ticari temsil' yetkisi ile 11 diye firma adına imza
etmek üzere açıkça veya zımnen kendisine temsil yetkisi verilen
kimsedir (BK.m.449). Zımni yetki verilmesi ancak ticari işl etmelerde ve
tescil yükümü yerine getirilinceye kadar söz konusu . ~labilir. Ticari
olmayan diğer müesseseler, ancak sicile tescil suretiyle ticari mümessil
. tayin edebilirler (BK.m.449/ 3). TiGari mümessil sıfatının kazanılmasında
ticaret sicilinin rolü, ticari olmayan müesseselerde kurucudur. Eğer mümeyiz küçüğün ticari mümessiİliği bir hizmet akdin~
dayanıyorsa, k<;'! ndisi de borç al tına gireceği nden, bu akdi yapabilmesı
için kanuni temsilcisinin iznine ihtiyaç vardır.
..

Bir ticari işletmenin tkari mümessili olan mümeyyiz küçük,
işletme adına yapacağı işlemlerden · dolayı kendi borç altın~
girmeyeceği için! kanunu temsilcisinin iznine gerek 'olmadan işl etıneyı
bo rç altına sokabilir. Örn eğin , mümeyyiz küçük kendi adına kanibiyo
taahhüdünde bulunamazken, ticari işletme ~d ına kambiyo taahhüdü

dahil her türlü tasarrufta bulunabilir (BK.m.450) 10 . Ancak taş ınınazın
temliki veya taşınmaz üzerindeki ayni hakkın sınırlandırılması için açık
yetki verilmiş olması gerekir (BK.nı.4 50/2). · ·

15
16

Çeliş N . "İş Hukuku Dersleri" l 1. bası 1992 sayfa 88, 89 isia~bul
18 yaşını bitirmeyen sanık M: ' nin yasal vel isinin izni ve onayı olmadan

''

düzenlediği çek yasal olaqık geçersiz sayıldığından .. ." YKD, C.18, S.5, s.818.
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c) Mümeyyiz Küçüğün Ticari Vekil Olabilin.esi: Ticari vekil ,
ticari mümessil sıfatına sahip o lma ksı z ın bir ticari i ş l etme veya ticari
şekild e , işl etil e n diğe r bir mü ess~se sa hi~i tarafınd a n müessesenin
bütün i şl eri veya belli baz ı i ş lemleri için temsile memur edile n kimsedir
(BK.m.453/ 1).
Ticari vekile aç ık yetki \ erilmedikçe kambiyo
taahhüdünde bulunmaya, bo rç i fasını kabule ve davada müesseseyi
temsile yetkisi yo ktur (BK.m.453/ 2).
·
·

Ticari vekil ticari i ş l etme d e sa tı ş i ş l e ml e rinin hepsini yapabilir,
fatura düzenleyebilir, bu işlemlerd e n doğa n borçları yerine getirebilir,
diğer tarafın b~rcunu ge reği gibi yerine getirme mesinden do l ayı ihtar
veya di ğe r beyanlarda bulunabilir, mutad muame le sonucu teslim
edilmi ş malların ayıp ihb arla rını müessese sahibi a dına kabul ede bilir.
Eğe r tieari vekilin yet:kis·i daha dar tutulmu şsa, ·bunun müessese içinde
müşteril e rin ra.hatça görebilecekleri ve kolayca o ku yabilecekleri şek ild e
yazılara k bir .yere asıhna~ ı gerekir (BK.m.453/ 2,3).
'
d) Mümeyyiz Küçüğün Şirket Ortağı Olabilmesi : Kollektif,
'komandit, anonim ve liınited o rta klıkl a r ticaret şi rketle rid ir.
Kooperatifler ise ayrı bir kanunla düzenle nmesine · rağmen tiGı. ret
şirketleri arasında sayılmıştır (TTK . nı.1 36). Mümeyyiz küçüklerin · şi rket
kurucusu olabilmel eıi. · için · ıh nuni temsilcilerinin iznine ihtiyaç l arı
vardır . · Çünkü bu hukuki işlem ke ndile rini bo rç altına sokan bir
i ş l e mdir .

aa) Mümeyyiz Küçüğün · Anonim Şirkette Pay Sahipliği
Mümeyyiz küçüğün şirket ak.tine iştiı~a k edebilmesi için kanuni
temsilcilerinin rızası şamır (MK.m.262,354). MK. m.406 ise, bir
işletmenin devir alınması veya tasfiyesi, ki ş i sel sorumlulu ğu gere ktire n
bir onaklı ğa girilmesi· veya ö nemli bir se rmaye ile bir şirkete o rtak
?lunması ko nusunda vesayet makaırn olan sullı hukuk mahkemesinin
ızni ya nınd a asliye hukuk mahkemesinin ele o n ayının ge re keceği
hükınünü getirmiştir .
..
bb) Mü~eyyiz Küçftğüıı Aııoıı1m Şirkette Yönetim Kurulu
Dyesi Olabilin.esi : Ano niı11 şirketin idare ve temsil o rga nı olan ·
Yönetim kurulu ·üyesi o l abilnıe k" için kaı1unı.ın · ar:-ı dı ğı ş:-ı nl a r y:-ı nınd a
esas sözl eş med e ele e k şa rtlar ara nnıı şsa, yönetim kurulu ·aday ının
.?ütün bu ş~u~tlar taşınması lger.e kir. Kanunuı'mı;z: yönetim kurulu üyeliği
ı ç i'n gerçek kişi olma . şartını ar;ünışke n (TTK. ni.3 12/ 2), fiil e hliyeti iÇin
herhangi b ir hüküıp kabul edilme mi ştir . Ka nt'ınumu zun bu d üze nleme:

17
eksikliği tartışmalara yol açmış, bazı müellifler yönetim kurulu üyeliği
18
ise, yönetim kurulu
için fiil ehliyetini ararken, bazı müellifler
üyeliğine seçilecek gerçek kişinin mümeyyiz olması yeterlidir ve
mümeyyiz olmak şartıyla küçük ve mahcurların seçi~ne bir engel
·
yoktur, fikrini savunmaktadırlar.

Yargıtay

ise bu konuyla ilgili olarak II. HD'nin E. 1986/ 67?2, K.
1986/ 6565, T. 5.12.1986 sayılı kararında, "Şirket ortağı sıfatını taşıyan
anonim şirkette yönetim kurulu üyeliği yapabilip
küçüğün
yapamayacağına ilişkin soruna gelince, bu konuda özel düzenlemeyi
teşkil eden ITK'nun anonim şirketler yönetim .kuruluyla ilgili
hükümlerinin öncelikle incelenmesi gerekmekt~dir. ITK'nun yönetim
kurulu üyelerinin sıfatıyla ilgili 312. maddesinin 2. fıkrası, sadece
şirket ortağı sıfatının yönetim kurulu üyeliği seçimi için yeterli
görüldüğü izlenimi yaratıyorsa da yine aynı yasanın 315. maddesinin 2.
fıkrasında yönetim kurulu seçilen bir kişinin sonradan ehliyetinin
kısıtlanması hali, onun görevinin kendiliğinden sona erdirilme sebebi
kabul edildiğine göre, yönetim kuruluna seçilecek kişinin başlangıçta
da kısıtlı olmaması, diğer bir değişle bu göreve seçilebilme.si için tam
varılmaktadır" . görüşünü
sonucuna
ehliyetli olması gerektiği
savunmuştur .

Yargıtay bu · kararında sadece tam ehliyetlilerin anonim şirket
yönetim kurulu üyeliğine seçilebileceğini kabul etmiş, fakat fiil
ehliyetinin hiçı bulunmaması hali ile sınırlı ehliyet farkını gözönüne
almamıştır . Oysa şahsın hukukunu inceleyen çoğu eserde 19 bu tasnife
yer verilmişti~.

TTK.312. maddede yön~tim kurulunun mukavele veya genel
kurul kararı ile seçilmiş en az üç gerçek kişiden olması öngörülmüş,
bunun yanında seçilen bir yönetim kurulu üyesinin göreve
başlayabilmesi için pay sahibi olma şartı aranmıştır. Dikkat edilmesi
ge,reken bir husus, pay sahibi' olmayan bir şahsın seçilmesinde
herhangi bir e ngel bulunmamasıdır. Pay sahibi olmayan bir şahıs dahi
yönetim kuruluna seçilebilir, fakat pay sahibi olmadan göreve
·
başlay~mai .

17

18
19
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T.Ansay, ~'Anonim Şirket~.er Hukuku'~ 4.bası, Ankara, s:92, F.Tekil, " Şirketler
Hukuku" Istanbul s.275; O.Teoman, Ikt.Mal. Dergisi, s.416-422.
·
H.Arslanlı , "Anonim Şirketler'', c.II, İstanbul, 1959.
Bkz:B.Öztan, "Şahısın Hukuku" Ankara, 1987, s.34 vd., J.Akipek, "Türk
Medeni Hukuku c.I, cüz.2, "Şahısın Hukuku" Ankara, s.35, vd. ; A.Zevkliler,
"Medeni Hukuk" Diyarbakır, 1986, s.181.

TIK.m.31 5/2'de, Önceden vönetim kurulu üyesi se il e n mm
ehliyetli bir şahsın sonradan haci;. altına alınması halinde vazifesini n
kenqiliğinden sona ereceği . hükmü ye r alnuştır.
Bir anonim şirkette pay sahiple ri ta m e hli) e tli olarak geçtik! ri
bir yönetim kurulu üyesinir1 sonradan ehliye tinde meydana gele n
kısıntıyı kendileri açısından sakıncalı görebilirle r. Ha n a hacir a ltın a
alınan bir yönetim kurulu üyesinin yöne tim kurulunda bulunma ını
istemeyeb ilirler. Ayrıca pay sahiple rine yöne tim kurulu ü e le rinin
ehliyet durumlarını takip e tme mükelle fi) ti d yükle n m e z . . Pa}
sahipleıinin kendileri açısından sakıncalı göre bilecekl e ri bir durumla
karşı karşıya kalmamal ah için TIK.m.31 5'de ye r alan hüküm isa b e tlidir.
Buna karşın, yönetim kurulu adayının mümeyyiz kü çük oldu ğu
önceden biliniyor ve buna rağme n pay sahiple ri tarafından seçiliyo rsa
bu durumu, sonrada n hacir altına alınan bir üye nin durumu yla ay nı
kefeye koymak yanlış olur.
Yönetim . kurulu üye lerinin basire tli tacir gibi hare ke t e tm
mükellefiye tleri vardır (TIK.m.32 0, 20/2) . Bir n:ıüm Y) iz kü çü ğün
·basiretli tacir. gibi hare ke t etmesi konusund a te re ddüt! r olıııası
doğaldır. Bu nedenle, bir mümeyyiz kü çüğün yö ne tim kurulu üy s~
seçilebilm esi için pay sahiplerin in oybirliğinin aranması bu ko nuda ~ı
tereddütleıi tümüyle ortadan
kaldırabilir .
Ka natinıce,
münıeyy ı z
küçüğün bir anonim şirkette -yöne tim kurulu üyesi olabilmesi için p a y
sahiplerini O oybirliği kararının aranması en isabetli çözümdür .
_ e)Mümey yiz KüÇiik ve Koopera tif Üyeliği: Koope ı~a~ifler
TIK.m.136 ' da ticari şirketler arasınd a sayılmış ve 24 .4 .1969 tanhınde
kabul edilen 1163 No'l\1 "Kooperat ifler Kanunu " il.e düzenlenn~ş~ir. ~~
kanunun 8. maddesi gereğince kooperatife üye olabilnıek ıçın fııl
ehliyetine ihtiyaç vardır. Dolayısıyla kanuni temsilcini n izni olmada n
bir mümeyyiz küçük kooperatif üyesi olamaz.
C) VERGİ HUKUKU AÇISINDA N :

a) Vergi Mükellef i Ve Vergi Sorumlu su Kavramı : Ve rgi u_~ul
Kanununu n 8.maddesi ne . göre, "Mükellef, vergi kanunlarına go re
kendisine vergi borcu t!=retübed en gerçek veya tuzel kişidir" .
Bu tarifte mükellef sadece maddi manada ele alınmıştır .

Bunun

s~bebi de bir kimsenin önce ve rgi müke llefi, daha sonra d a ve rg i

sorumlusu olmasıdır.

·
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Bir kimse nin vergi müke llefi .olabilmesi için ka mini haklarını
kullanmaya e hi~ olması şart · değildir .
Ayrıca vergi mükellefli.ğine ait vecibelerin b ir
veya yazılı olarak devredilmesi de mümk_ü n değildir.

başkasına S özlü

v e rgi Uşul Kanununun 8. maddesinin 2. fıkrasına göre ''Vergi
sorumlusu, . verginin öde nmesi bakımınd an, al acaklı vergi dairesine
karş ı muhatap ve soruı:nlu olan kişidir" .
Ve rgi sorumlusu da mükellefler gibi gerçek veya tüzel kişi
olabilir.
,
Vergi sorumlusu her ne kadar verginin ·öde nmesi ba kımmd a n
· ve rgi dairesine karş ı. sorumlu ise ~ e ve rginin ödedi ği kısmını asıl
mükellefe rücu etme ha kkı va rdır . I ş te bu yönüyle ve rgi sorumlusu
vergi müke lle'flnde n ayrılır (VUK.m.1 ~ j. ·
b) Vergi Ehliyeti : Vergi Usul Kanununun 9. maddesine göre,
.m ükellefi yet ve vergi sorumlulu ğu için ka nuni e hliyet şaıt d eğildir.
c) Mümeyyiz Küçüğün Vergi Mükellefi Veya Vergi
Sorumlusu Olması Hali : Mümeyyiz kü çü ğün vergi mü kellefi veya
vergi sorumlusu olması halinde, buna düşe n görevle r ka nur1i te nı.silcisi
tarafında n yerine getirilir. Kanuni temsilci bu durumda müme yyiz
küçügün ödev ve görevlerini onun adına ya pmaya mecburdur
(VUK. m .10/ 1).

Mümeyyiz küçü ğün vergi konusunda~i ödevle ri, ka nuni
temsilcile ri tarafınd a n kasıt veya ihmal ned eniyle yerine getirilmezse ,
sa lına n
vergi ve buna b ağlı alacaklar mümeyyiz kü çü ğün
mal varlı ğın da n
a lınır.
Ancak asıl mükellefin veya sorumlunun
ma l va rlı ğ ın da n k ı s me n veya tamamen a lınamaya n ve rgi ve buna bağlı
alacaklar, _kanuni te msilcinin kastının bulunup bulunma dı ğıria
bak ıl maksı z ın , ma l va rlığ ınd a n tahsil edilir (VUK.m.10/2).
Bu nun yanınd a, ka nuni te msilcilerin bu şekilde öde ıne k zo runda
vergileri , as ıl müke llefe rücu etme ha kl a rı va rdır .

ka l d ı k l a rı

Ancak,
kanuni
te msilcile rin,
mümeyyiz
küçükle re
ait
verg ile ndirme ile ilgili görevle rini yerine getirme mi Ş o lmal a rı nede niyle
ilgili kesil ecek vergi ceza l a rınd a n dol ayı , herhal ve takd irde k e ndil e ıi
soruml udu r. Baş ka bir ifad yle kesil en ve rgi ceza l arı he r halükarda
kanu n i temsilcile rde n a lınır . Kanuni te msilcinin k as ıt veya ihmalinin
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bulunu p

bulunma ması

ö nemli

d eğ il d ir.

Ayn ca ka n u ni temsilcile rin bu
as ıl mü kelle fe rücu etme

şe kil de ödemi ş o ldu kl a rı vergi ceza l a nnı
hak l a rı da yoktur (VUK.m.332).

Di ğe r
taraftan , ka nuni te rnı? i lc il e r . mü meyyiz kü çükle rin
temsilinde n d o l ayı , vergi ceza l ~ nnd a oldu ğu gibi, hapis cezas ını
gere ktire n k aça kç ılık su çu .v eya ceza m a hke me le rince hüküm o lunacak
d i ğe r ceza l a rın da ınuh atabıclırl a r .

D) MÜMEYYİZ KÜÇÜK VE SERBEST MAll.AR :

Kural o la ra k, mü meyyiz küçü kle rin ma ll a rını ) ö n tme e bu
yö netimle ilgili bü tün hu kuki i ş l e ml e ri yapma h a kkı ka n u ni te msil ciy
aittir. Ayrı ca ka nuni te msilci, · münı yyiz kü çüğün ma ll a rını y ö ne rirke n
ya pmı ş o l d u ğu hukuki i ş l e ml e rde n do l ayı hesap ve teminat ve mıe k
mecburiyetinde değ ildir (MK. m .278) .
Ev lili ğin

sona e rmi ş o ldu ğu durumla rd a, velayet ha ngi eş te
o eş çocu ğun malva rlığını göstere n bir d efte ıi ha kime verrney
ve mümeyyiz küçü ğü n ma lvarlı ğınd a yap mı ş o l duğu . ö n e mli
değ i ş ikli k l e ri b ild irmeye mecburd u r (MK. nı .279). ·
kalırsa,

Ayrı ca, a nne -baba nın

ke nd i . kusurl a rı seb e biyle velayet hakla n
kulla nabilme h a kl a rı va rdır

k a ldırıl mı ş o lma dık ça çoc ukl a rının ma lla rını

(MK. m .280). ·
Be lirtt i ğ imi z

bu kuralla ra baz ı istisnai hü kümle r kal:ml ed ilmek
sure tiyle, mümeyyiz küçükle rin baz ı ma ll a rı ka nuni · te msilci le rinin
yönetiminde n ayrı tutulmuş ve bu ayrı tutula n mallar ü zerinde bizzat
mümeyyiz kü çüle rin ke nd ile rinin ka nuni temsilcile rinin n zala nna
i htiyaç l a rı o lmada n huku ki mua me le yapabilecekle ri kabul edil miştir .
.•
a) Mümeyyiz

Küçiiğün Kazancı

: ·

Mü meyyiz. küçü a nne ve bab asının n as ı ile aile dış ında
ise, a nne ve babasına ka rş ı bütün görevle rini ye rine
ge tiı'i yo r o lma k kaydı ile e ld e etti ğ i k aza n çl a rı ü zerind e · dil e di ği gibi
tasarruf edebilme hakkını haizdir (MK.ın. 283).
·
yaşa makta

b) Bir Meslek Ve Sanatın Yürütülmesi İçin Verilen Mallar:

Bir mesle k veya sa n atın yürütülmesi için mümeyyiz kü ç ü ğe
verile n mall a rın yö ne timi ve bu ma lla rdan yararlanma ha kkı ta m a m e n
m_ü nıeyyi z kü çü ğe aittir (MK. ın. 284) .
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Mümeyyiz küç4k bu maiıar üzerinde artık hiçbir izne gerek .
kalmadan dilediği gibio hukuki işlem yapabilir.
Kanuni temsilcisinin izni ile bir meslek veya sanatla uğraşan
mümeyyiz küçük, bu meslek ve sanatla ilgili olarak yapmış olduğu
hukuki işlemlerden dolayı herhangi bir borç altına girmişse, artık bu
borçtan kendisi sorumludur.
Mümeyyiz küçük bu borcu kendi
malvarlığı ile ödemek yükümlülüğü altındadır. Mümeyyiz küçüğün
kendi borçlarından dolayı kendi malvarlığı ile sorumlu olması
du rumunda, anne ve babasının bu mallar ·üzerindeki idare ve intifa
haklan gözönüne alınmaz (MK.m.269/2).
Mümeyyiz küçük bir meslek veya sanatla

uğraşırken yapacağı

.

işle ilgili araç ve gereçleri satın alırken artık kanuni temsilcisinin iznine

ihtiyaç duymayacaktır . Eğer meslek veya sanatıyla uğraşırken yapacağı
her işlem içi,n kanuni temsilcisinden izin alacak olsaydı, gerek meslek
veya sanatın yürütülmesi gerekse ilgili meslek veya sanatta ilerlemesi
oldukça güç olacaktı.
·c) Diğer Serbest Mallar:

Üçüncü kişilerin mümeyyiz küçüklere anne ve babalarının
etmemeleri . şartı . ile bağışladıkları mallar da mümeyyiz
küçülerin kanuni temsilcilerinin · izni olmadan serbestçe tasarruf
edebilecekleri mallardandır. Bu gibi mallar hiçbir suretle mümeyyiz
küçülerin kanuni temsilcileri tarafından yönetilemez (MK.m.282).

ta~arruf

iV.MÜMEYYİZ KÜÇÜGÜN BİR FİKİR VEYA SANAT ESERİ
SAHİBİ

OLMASI

.

a) Fikir Ve sanat Eseri Kavramı:

5846 No'lu ve 5.12 .195·1 tarihli Fikir Ve Sanat Eserleri Kanun~na
11
eser, sahibinin hususiyetini taşıyan ve aşağıdaki hükümler
uyarınca ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri
sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulüdür 11 (FSK.m. l) .
göre

Herhangi bir şekilde dil ile ifade olunan bütün eserler her nevi

rakıslar, yazılı kareografi eserle ri, pandomimalar · ve bu~a benzer

sözsüz sahne .eserleri, bedii vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilmi
mahiyette fotoğraf esederiyle her nevi haritalar, planlar, projeler,
krokiler, resimler, coğrafya, topoğrafyaya, mimarlığa ait maketler ve
benzerleri ilim ve edebiyar 'eserleridir (FSK.m.2).
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Her nevi sözlü ve sözsüz besteler müzik eserleridir (FSK.m.3).
,

Bu kanuna göre güzel sanat eserleri ise
Bedii

vasfı

şunlai."dır

.

:

haiz olan,

l . Yağlı
ve suluboya tablolar, resimler, desenler, pasteller,
gravürler, güzel yazılar ve tezhipler:, kazıma, oyma, kakma ve benzeri
usullerle maden, taş, · ağaç veya diğer bir madôe üzerine çizilen veya
tesbit edilen eserler,

2.Heykeller, kabartmalar ve oymalar,
3.Elişi

4.

Mimar!ık

eserleri,

veya küçük sanat eserleri,

Fotoğraf

eserleri,

Sinema eserleri ise

şunlardır

:

).Sinema filmleri,
2.Öğrenci

ve teknik mahiyette olan veya günlük olaylan tesbit

eden filmler;
3. Her nevi ilmi, teknik veya bedii mahiyette projeksiyon
diyapozitilleri.

b) Eser Sahibi :
"Bir eserin sahibi, onu vücuda' getirendir" (FSK.m.8/ 1).
Kural olarak mümeyyiz küçük oluşturduğu her eserin sahibi
olacak ve kanunun eser sahibine tanımış olduğu bütün haklardan
faydalanacaktır.

c) Mümeyyiz

küçüğün

eseri üzerindeki hakları:

aa) Umuma arz yetkisi : Mümeyyiz küçük eserinin umuma
arzedilip edilmemesini, yayımlamiı.a zamanını ve tarzını münhasıran
ke ndi tayin eder (FSK.m.14).
bb)Adın belirlenmesi yetkişiı : Mümeyyiz· küçük eseıinin kendi
ile mi, yoksa adsız veya başka adla mı yayımlanacağına münhasıran
kendi kara r verebilecektir (FSK.m.15).
· _

adı
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cc) Deyişi.kliğin yasaklanması : .Mümeyyiz küçük kendi eseri
üzerinçle başkalarının herhangi bir suretle değişiklik yapmalarını
yasaklayabilir (FSK.m.16).
dd)Mali hak1ar : Mümeyyiz küçük henüz alenileşmemiş eseri
üzerinde her ne şekil ve tarzda · olursa olsun faydal~nma hakkına ·
münhasıran ke ndi sahiptir (FSK.m.20).

'
ee)Dava açıİıa hakkı : Mümeyyiz küçük ese rle riyle ilgili olarak
manevi ve mali hakl arı tecav(.ize uğrarsa, kanunun ke ndisine tanııTI-lş
olduğu bütün davaları kanuni temsilcisinin iznine il-itiyaç olmadan
açabilir (tecavüzün
ref'i FSK.ın.66, tecavüzün
men'i FSK.m.69,
.
w
. tazminat
FSJ\..m.70 ve ceza d ava ları FSK.m.71 vd.) .

ff)Meslek birliği üyeliği : Mümeyyiz kü.ç uk reş it: olmaması
sebebi ile meslek birliğine asli üye qlamamaktadır.
Fakat meslek
birli ğine yararlanan üye olarak katılabilir. {Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri
Meslek Birlikleri ve Federasyonu Hakkında Tüzük m .13, 14).
V. SONUÇ OLARAK :

Başdöndürüc.ü bir hızla ilerleyen uygarlığa ay~k uydurabilmek
tek.noJojinin sağladığı bütün imkanlardan faydalanmak için
Toplumumuzun daha . iyi yarınlara kavuş abilmesi için
gereken çaba, ~ncak genç nesillerin büyük gayreti ve ça hşması sonucu
gelişen
ça lışma lıyız .

için,

olacaktır.

Bu gayret ve ça lışma giderek artan bir tempoda olduğu sürece
ilerleme olacaktır . Ayrıca bilgi çağın a girdiğimiz bu günlerde daha
çabuk ve daha çok öğre nme ·gereği hasıl olmuştur. Bu ise genç
nesillerin sorumluluğunu artırmaktadır. Aıtan bu sorumluluğa orantılı
bir biçimde genç nesillerin hareket serbestisi de sağlanmalıdır . Hareket
20
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Bir meslek ve sanatla uğraşmasına izin verileli. mümeyyiz küçük, ~eslek ve
sanatın gerektirdiği her türlü ta ainıfy~pabilme yanında bu tasarruflarla ilgili
açılacak davalarda dava ehliyetine de sahiptir. Ayrıca tasarruf hakkı tamamen
kendisinde olan mallar hakkında da dava ehliyetine sahiptir. Mümeyyiz küçük
dava ehliyetine sahip her konuda, açılmış bulunan davaya asli ve fer ' i müdahil
olabilir. Bu konuda bakınız : "Fer' i Müdahale" Doç.Dr.Hakan Pekcanıtez,
Ankara, 1992, sayfa:8l
Yine aynı şekilde, mümeyyiz küçükler dava ehliyetine sahip oldukları konularda
dava sonucuna tesir eden her türlü tasalfufta bulunma hakkım haizdirler.
örneğin , kabul , feragat, sulh gibi. :Jh;;. J'
Bu konuda bakuvz: "Sulh" . Prof.Dr.Ergun Önen, Aııkara . 1972, sayfa :65 .
I

serbestisinin çağımızın gereklerine u ygun olarak sağlanması ise yeni
kanuni düzenlemeler ile mumkün olacaktır .
. Daha iyi bir gelecek için çocuklanmı.za gösterdi ğimiz özeni yasal
düz~nlemel er ile pekiştirmeliyiz .
Buraya kadar mümeyyiz küçüğün bir_ meslek ve . sanatla
uğraşması. hakkı.f1:da çeşitli . bilgile r verdi k. Mümeyyiz küçülerin lıareket
se'r bestisinin ve buna bağlı olarak soruınluluklannı.n çağın gerekleıine
göre artırı lmas ı kanaatindeyiz .
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